
TARNOWSKIE	  GÓRY	  
18	  kwietnia	  2015	  

PLAN	  WARSZTATÓW	  
9:30	  –	  9:45	   	   kawa,	  przywitanie	  się	  	  

9:45	  –	  10:00	   	   Wstęp	  do	  warsztatów	  	  

10:00	  –	  12:20	   	   Metody	  ożywiające	  nauczanie	  –	  seminarium	  +	  warsztaty	  	  
Do	  efektywnego	  przekazu	  niezbędny	  jest	  efektowny	  przekaz.	  Decydują	  o	  tym	  atrakcyjne	  środki.	  A	  więc	  
liczy	  się	  i	  treść,	  i	  forma.	  Każdy	  nauczyciel	  może	  usprawniać	  swoje	  metody.	  
	  

12:20	  –	  12:30	   	   przerwa	  (kawa,	  herbata)	  

12:30	  –	  14:15	   	   Zasady	  nauczania	  cz.1	  
Zajęcia	  analizujące	  podstawowe	  zasady	  nauczania.	  Jakie	  zasady	  powinien	  rozumieć	  nauczyciel	  zanim	  
zacznie	  nauczać,	  jakie	  przygotowując	  się	  do	  zajęć,	  jakimi	  kierować	  się	  podczas	  prowadzenia	  zajęć,	  
wreszcie,	  co	  jest	  ważne	  po	  spotkaniu.	  
	  

14:15	  –	  15:00	   	   przerwa	  obiadowa	  

15:00	  –	  17:20	   	   Zasady	  nauczania	  cz.2	  

17:20	  –	  17:30	   	   przerwa	  (kawa,	  herbata)	  

17:30	  –	  19:00	   	   Odpowiedzialne	  rodzicielstwo	  -‐	  wykład	  dla	  nauczycieli	  i	  rodziców	  
Co	  składa	  się	  na	  odpowiedzialne	  rodzicielstwo?	  Jak	  w	  dzisiejszych	  czasach,	  w	  obliczu	  ścierających	  się	  
filozofii	  i	  światopoglądów	  wychowywać	  dzieci	  odpowiedzialnie,	  z	  troską	  i	  zdrowym	  rozsądkiem,	  wg	  
niezmiennych	  biblijnych	  wzorców.	  
19:00	  –	  19:15	   	   zakończenie	  	  

	  
	  
Wszystkie	  informacje	  znajdziesz	  na	  stronie	  internetowej	  Kościoła	  Zielonoświatkowego	  w	  Tarnowskich	  
Górach:	  
http://kztg.pl/index.php/sluzba/katechetyczna/270-‐szkolenie-‐dla-‐katechet%C3%B3w	  
	  

MIĘDZYRZEC	  
25-‐26	  kwietnia	  2015	  

KONFERENCJA	  DLA	  MAŁŻEŃSTW,	  RODZICÓW	  I	  NAUCZYCIELI	  
SOBOTA	  
11.00	  –	  14.00	  Dla	  małżeństw:	  „Pęknięcie,	  szczelina	  i	  co	  dalej?”	  
Co	  niszczy	  małżeńskie	  relacje	  i	  sprawia,	  że	  małżonkowie	  się	  od	  siebie	  oddalają?	  Czy	  grozi	  to	  każdemu	  
związkowi?	  	  Praktyczne	  porady,	  jak	  chronić	  małżeństwo	  przed	  rozpadem.	  
	  
15.00	  –	  17.00	  Dla	  rodziców	  i	  nauczycieli:	  „	  Jak	  chronić	  dzieci	  przed	  zagrożeniami”	  
Czy	  dziecko	  może	  oprzeć	  się	  presjom	  otoczenia?	  Co	  robić,	  by	  opowiadało	  się	  po	  stronie	  Bożych	  
standardów	  i	  wyrosło	  na	  oddanego	  chrześcijanina?	  Jak	  mu	  w	  tym	  pomóc?	  Przekonamy	  się,	  jak	  przydatna	  
może	  okazać	  się	  w	  tym	  temacie	  Biblia.	  
	  
NIEDZIELA	  
10.30	  „Rodzinne	  relacje”	  
Relacje	  to	  coś,	  od	  czego	  nie	  uciekniemy.	  Skoro	  nie	  możemy	  uciec	  od	  siebie	  nawzajem,	  to	  co	  robić,	  by	  
było	  nam	  ze	  sobą	  jak	  najlepiej	  w	  domu,	  w	  pracy,	  w	  kościele?	  Bóg	  ma	  dla	  nas	  konkretne	  wskazówki.	  
	  


